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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

novembro

22 22 de novembro

das 15 às 18h

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se 
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e 
satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser 
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e ali-
mentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na 
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indús-
tria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, 
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de 
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana 
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe 
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas cren-
ças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessi-
dade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, 
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armaze-
nado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, 
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém 
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavel-
mente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode 
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal 
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita 
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as 
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é 
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas 
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, 
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são 
repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem 
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

Conhecimentos Gerais (15 questões)
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3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
correta para a seguinte frase.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar 
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é 
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em 
sociedade.”

a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de espor-
tes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito, e isso é vida em sociedade.

b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida, em sociedade.

c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito; e isso é vida em sociedade.

d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte, de que me 
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.

e. ( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e 
seus significados.

a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);  
infringir (desobedecer)

b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);  
sede (vontade de beber água)

c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar 
algo ou alguém por palavras)

d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);  

cumprimento (extensão)

1. Assinale a alternativa que define corretamente a 
tese defendida pelo autor.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem 

sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em socie-

dade mesmo sem se organizarem com justiça 
e equidade.

d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas neces-
sidades na sociedade humana.

e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequ-
ência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa em que a análise colocada entre parênte-
ses está correta.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta 
frase apresenta linguagem conotativa pelo 
seu forte poder emotivo)

b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça… 
(O termo sublinhado completa o sentido da 
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça 
na repartição de deveres e direitos”)

c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pes-
soas ligadas pela necessidade. (Em uma aná-
lise sintática, no termo sublinhado, temos a 
presença de um predicado nominal)

d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se conti-
nuasse sozinha por muito tempo. (A palavra 
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é 
um adjetivo e como tal, um termo acessório 
na oração)

e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas 
a satisfação de algumas necessidades da pes-
soa humana. (Se o termo sublinhado fosse 
trocado por “convivências sociais”, os verbos 

“bastar e permitir” deveriam estar no plural 
também, por questão de concordância verbal 
adequada)
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7. Identifique abaixo as afirmativas que correspon-
dem à Antártida (Antártica).

1. Continente onde se registradam temperaturas 
muito baixas.

2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram 

exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e 
verde começou a subir. As máquinas fotográficas 
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira 
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo  
             estava a ser hasteado na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua 
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, 
também ele “Estado observador não membro”.

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:  
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) da ISIS
b. ( ) do Qatar
c. ( X ) da Palestina
d. ( ) da China
e. ( ) da Síria

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe 
sobre a convivência social em seu ambiente de traba-
lho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho 
da referida correspondência.

a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio. 
Respeitosamente.

b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com 
seu apoio. Atenciosamente.

c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido. 
Atenciosamente.

d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos 
com seu apoio. Respeitosamente.

e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido. 
Respeitosamente.

Aspectos históricos,  
geográficos e culturais 5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial: 
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preo-
cupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

a. ( X ) A população mundial deve ter grande cresci-
mento nas próximas décadas, prevendo-se que 
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.

b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido 
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o 
número de pessoas idosas.

c. ( ) Na maior parte dos países a população de 
idosos é quase o dobro da população em 
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de 
saúde e previdência públicos.

d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a 
década de 60 do século XX, o declínio da 
população mundial, provavelmente em razão 
das baixas taxas de fertilidade.

e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da popu-
lação mundial vai ser formada por “Latinos” 
e vai habitar o território que vai da Baixa 
Califórnia ao Golfo do México.
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Noções de Informática 5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar 
uma série de caracteres ou elementos especiais de um 
documento. Dentre esses, pode-se citar:

1. Espaço em branco
2. Caractere de seção
3. Caractere de tabulação
4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
b. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em portu-
guês tem a função de:

a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um 
número ao padrão da planilha.

b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o 
entre parênteses no caso de ser negativo.

c. ( ) Transformar em número inteiro um número 
real.

d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o 
número dividendo para eliminar restos após a 
divisão.

e. ( X ) Remover os espaços de uma sequência de 
caracteres de texto, com exceção dos espaços 
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que 
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em 
uma página com orientação Retrato?

a. ( ) 2
b. ( ) 3
c. ( ) 5
d. ( X ) 11
e. ( ) 19

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de 
julho de 2014), foram assinados os acordos consti-
tutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e 
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado 
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de 
flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo 
inter-regional a que se referem as informações acima e 
os países que dele fazem parte.

a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a 
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde 
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem 
parte do mês mundial de conscientização sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer 
de próstata.

Esse mês é conhecido como:

a. ( ) Janeiro verão.
b. ( ) Fevereiro carnaval saúde.
c. ( ) Outubro Rosa.
d. ( X ) Novembro Azul.
e. ( ) Dezembro verão saudável.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada 
seleção em um documento do MS Word 2010 em 
português a partir da guia:

a. ( ) Exibição
b. ( ) Inserir
c. ( X ) Revisão
d. ( ) Referências
e. ( ) Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de 
um única coluna no MS Excel 2010 em português, 
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de 
células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

a. ( X ) Transpor
b. ( ) Sem bordas
c. ( ) Manter largura da coluna original
d. ( ) Valores e formatação original
e. ( ) Valores
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

16. É correto afirmar sobre as Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública.

a. ( X ) É garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical.

b. ( ) Os estrangeiros não podem ocupar cargos ou 
empregos públicos.

c. ( ) A estabilidade no serviço público é adquirida 
após dois anos de efetivo exercício.

d. ( ) O concurso público possui o prazo de vali-
dade de dois anos.

e. ( ) Desde que haja compatibilidade de horários, 
é possível a cumulação remunerada de cargos 
públicos.

17. Sobre as Normas Constitucionais sobre Adminis-
tração Pública, assinale a alternativa que indica cor-
retamente o regime jurídico único para os servidores 
da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.

a. ( ) regime celetista
b. ( X ) regime jurídico estatutário
c. ( ) regime jurídico comissionado
d. ( ) regime jurídico de contratação temporária
e. ( ) regime geral de previdência

18. Sobre as Normas Constitucionais sobre Adminis-
tração Pública, assinale a alternativa que indica correta-
mente a forma em que serão remunerados os membros 
de Poder, os detentores de mandato eletivo, os Ministros 
de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais.

a. ( ) abono
b. ( ) gratificação adicional
c. ( ) gratificação de desempenho ou produtividade
d. ( ) verba de representação
e. ( X ) subsídio

19. De acordo com as Normas Constitucionais sobre 
Administração Pública, assinale a alternativa correta 
sobre a aposentadoria compulsória.

a. ( ) Todo servidor que completar setenta anos de 
idade será aposentado compulsoriamente.

b. ( ) O limite de idade para a aposentadoria com-
pulsória é aplicável apenas para os servidores 
ocupantes de cargo em comissão.

c. ( X ) Ao atingir o limite legal de idade o servidor será 
aposentado compulsoriamente, com proven-
tos proporcionais ao tempo de contribuição.

d. ( ) A aposentadoria compulsória somente ocor-
rerá quando o servidor houver cumprido 
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercí-
cio no serviço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria.

e. ( ) O servidor acometido por acidente em ser-
viço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável será aposentado 
compulsoriamente.

20. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
prazo de validade das propostas apresentadas pelos 
licitantes, de acordo com a Lei de Licitações e Contratos.

a. ( ) 10 dias
b. ( ) 15 dias
c. ( ) 30 dias
d. ( X ) 60 dias
e. ( ) 180 dias

21. Assinale a alternativa que contém apenas atos 
administrativos enunciativos.

a. ( X ) Certidão, atestado e parecer
b. ( ) Interdição, atestado e parecer
c. ( ) Concessão, permissão e autorização
d. ( ) Multa, interdição e permissão
e. ( ) Decreto, portaria e certidão
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22. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos, 
é correto afirmar sobre a rescisão do contrato 
administrativo.

a. ( ) A administração não poderá rescindir o con-
trato administrativo de forma unilateral.

b. ( ) Somente a inexecução total do contrato 
poderá ensejará a sua rescisão.

c. ( ) A falência do contrato não constitui fun-
damento para a rescisão do contrato 
administrativo.

d. ( ) Os casos de rescisão contratual serão formal-
mente motivados nos autos do processo, dis-
pensado o contraditório e a ampla defesa.

e. ( X ) O contratado poderá requerer a rescisão do 
contrato quando houver atraso superior a 
noventa dias dos pagamentos devidos pela 
Administração.

23. Assinale a alternativa correta sobre o Poder de 
Polícia.

a. ( ) Sua atuação depende de prévia autorização 
judicial.

b. ( ) Possui como característica o policiamento 
ostensivo.

c. ( ) Visa apurar a prática de infrações civis, penais 
e administrativas.

d. ( X ) Poderá restringir o uso e gozo de bens, ativi-
dades e direitos em benefício do Estado.

e. ( ) Ocorre somente de forma repressiva após a 
violação de uma norma.

24. No exercício de suas atribuições a Administração 
Pública pode editar atos gerais para complementar as 
leis e possibilitar sua efetiva aplicação. A essa prerro-
gativa dá-se o nome de:

a. ( ) Poder disciplinar.
b. ( ) Poder hierárquico.
c. ( X ) Poder regulamentar.
d. ( ) Poder extroverso.
e. ( ) Poder legislativo.

25. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
órgão competente para exercer o controle externo do 
Município.

a. ( ) Poder Judiciário
b. ( X ) Poder Legislativo Municipal
c. ( ) Controle interno do Poder Executivo Municipal
d. ( ) Controladoria Geral da União
e. ( ) Ministério Público

26. Analise o texto abaixo:

Os órgãos licenciadores devem observar os prazos 
estabelecidos para tramitação dos processos de licen-
ciamento, sendo que a renovação de licenças ambien-
tais deve ser requerida com antecedência mínima  
de      dias da expiração de seu prazo de vali-
dade, fixado na respectiva licença, ficando este auto-
maticamente prorrogado até a manifestação definitiva 
do órgão ambiental competente.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( X ) 120
b. ( ) 90
c. ( ) 60
d. ( ) 45
e. ( ) 30

27. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o órgão consultivo e deliberativo com a finalidade de 
assessorar, estudar e propor, ao Conselho de Governo, 
diretrizes de políticas governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito 
de sua competência, sobre normas e padrões compa-
tíveis com o meio ambiente ecologicamente equili-
brado e essencial à sadia qualidade de vida.

a. ( ) Secretaria do Meio Ambiente da Presidência 
da República

b. ( ) Conselho Superior do Meio Ambiente (CSMA)
c. ( X ) Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA)
d. ( ) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
e. ( ) Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (Instituto Chico Mendes)
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28. As ações de cooperação entre os órgãos públicos 
federais devem ser desenvolvidas de modo a garantir 
o desenvolvimento sustentável, harmonizando e inte-
grando todas as políticas governamentais.

Entre as ações administrativas da União está promover 
o licenciamento ambiental de empreendimentos e 
atividades localizados ou desenvolvidos:

1. em terras indígenas.
2. conjuntamente no Brasil e em país limítrofe.
3. no mar territorial, na plataforma continental 

ou na zona econômica exclusiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

29. Considerando as atribuições dos órgãos públicos, 
são ações administrativas de responsabilidade dos 
Estados:

1. exercer o controle ambiental sobre o trans-
porte marítimo de produtos perigosos.

2. promover e orientar a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a proteção do meio ambiente.

3. promover o licenciamento ambiental de ati-
vidades ou empreendimentos localizados ou 
desenvolvidos em unidades de conservação 
instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

30. Analise as afirmativas abaixo quanto aos concei-
tos da Ciência da Conservação.

1. Conservação significa proteção de recursos 
naturais com utilização racional que garanta 
a sustentabilidade de sua existência para as 
futuras gerações.

2. Preservação quer dizer proteção integral com 
intocabilidade para evitar perda de biodiver-
sidade (espécie, ecossistema ou bioma) e para 
perenidade dos recursos naturais.

3. Conservação é a proteção da natureza, sem 
considerar a questão econômica ou de uso. 
A ideia da preservação é proteger o meio 
ambiente das ações do homem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

31. Analise o texto abaixo:

De acordo com estudos, a              
é uma das mais importantes e difundidas consequên-
cias da atual dinâmica de uso da terra pelo homem. 
A taxa com que o homem está alterando as paisa-
gens naturais é milhares de vezes maior do que a da 
dinâmica de perturbação natural dos ecossistemas. 
Devido a essa elevada taxa de alteração, a capacidade 
das populações de se ajustar a essas perturbações 
fica reduzida, o que pode trazer consequências gra-
víssimas às espécies, como a extinção de grandes 
populações.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) Poluição ambiental
b. ( ) Extinção de espécies
c. ( ) Degradação ambiental
d. ( X ) Fragmentação de habitats
e. ( ) Perda da diversidade genética
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32. Alguns autores definem espécies como sendo 
agrupamentos de populações naturais intercruzan-
tes, reprodutivamente isoladas de outros grupos 
semelhantes.

Analise as afirmativas abaixo sobre espécies biológicas:

1. Espécies exóticas são espécies que ocor-
rem dentro de sua área natural de distri-
buição, onde coevoluíram para formar 
uma comunidade.

2. Espécies-chave são espécies que vivem fora 
da sua área de distribuição nativa e que foram 
acidental ou intencionalmente levadas pela 
atividade humana.

3. Espécie endêmica é aquela espécie animal ou 
vegetal que ocorre somente em uma determi-
nada área ou região geográfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

33. As Unidades de Conservação de Proteção Integral 
têm como principal objetivo a manutenção dos ecos-
sistemas sem as alterações causadas por interferência 
humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atri-
butos naturais. As Unidades de Uso Sustentável, por 
sua vez, têm como objetivo compatibilizar a conserva-
ção da natureza com o uso sustentável dos recursos, 
conciliando a presença humana nas áreas protegidas.

São exemplos de Unidades de Proteção Integral:

a. ( ) Área de Proteção Ambiental, Parque Nacional, 
Monumento Natural.

b. ( X ) Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 
Nacional.

c. ( ) Área de Relevante Interesse Ecológico, Estação 
Ecológica, Reserva de Fauna.

d. ( ) Floresta Nacional, Reserva Biológica, Refúgio 
da Vida Silvestre.

e. ( ) Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 
Monumento Natural, Reserva de Fauna.

34. Analise as afirmativas abaixo no contexto que se 
refere a “Auditoria Ambiental”.

1. É um processo sistemático e documentado de 
verificação, executado para obter e avaliar, de 
forma objetiva, evidências de auditoria para 
determinar se as atividades, os eventos, os 
sistemas de gestão e as condições ambientais 
específicos ou as informações relacionadas a 
estes estão em conformidade com os critérios 
de auditoria e para comunicar os resultados 
deste processo ao cliente.

2. É um processo informal de verificação, se 
a conduta ambiental e/ou o desempenho 
ambiental de uma entidade auditada aten-
dem a um conjunto de critérios especificados.

3. As auditorias ambientais devem envolver aná-
lise das evidências objetivas que permitam 
determinar se a instalação do empreendedor 
auditado atende aos critérios estabelecidos 
na legislação ambiental vigente e no licencia-
mento ambiental.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

35. Área dotada de atributos naturais, estéticos e 
culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-
estar das populações humanas. Geralmente, é uma área 
extensa, com o objeitvo de proteger a diversidade bio-
lógica, ordenar o processo de ocupação humana e asse-
gurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É 
constituída por terras públicas e privadas.

Esse texto está relacionado com:

a. ( ) Reserva de fauna.
b. ( ) Reserva de Desenvolvimento Sustentável.
c. ( ) Área de Relevante Interesse Ecológico.
d. ( X ) Área de Proteção Ambiental.
e. ( ) Floresta Nacional.
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